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Czy miłujesz Mnie? 
Chrystus powołuje apostołów, tym razem już po 

zmartwychwstaniu, zupełnie jakby wszystko 

musiał 

zacząć od 

początku. 

Zdaje się, że 

apostołowie 

wrócili do 

starych 

nawyków, 

zamiast ludzi zaczęli łowić ryby. Jakże łatwo 

odejść od powołania i wrócić do starych 

nałogów. Tylko dwa razy w Ewangelii Jana 

mowa jest o żarzących się węglach: kiedy Piotr 

spotyka Jezusa po zmartwychwstaniu oraz na 

podwórzu pałacu Kajfasza, gdy Piotr ogrzewa 

ręce nad rozpalonymi węglami. Wtedy wyparł się Jezusa i jakichkolwiek z Nim 

więzi. W liście do Rzymian jest napisane: „Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – 

nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące 

zgromadzisz nad jego głową. Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem 

zwyciężaj”. Słowa te odsłaniają duchowy sens tych węgli. Piotr często zawodził 

Jezusa. Dezercja z misji, porzucenie daru Chrystusowego, zlekceważenie łaski 

nie muszą być wyraźnym buntem. Chrystus zamiast karać, okazywał Piotrowi 

jeszcze więcej miłości. Piotr się Go wypiera przy ogniu, a Jezus zapewnia mu 

 

Kalendarz liturgiczny: 

14-20 IV III Tydzień Wiel-

kanocny 

Cytat tygodnia: 
 

„Miłość czyni najwięk-
szy ciężar lekkim i 
wszelką gorycz w sło-
dycz przemienia.” 
 

Św. Franciszek z Asyżu 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 14 kwietnia 2013 
800 + Władysław Dudar (greg. 14) 
930 25r.ślubu Jolanty i Mirosława o Bł. Boże  
1100 w 4r.ś. Antoni Tatarkowski, Władysław i Zenon  

1100  ++ Stefania i Alfons Kortas  
1230 35r.ś. Iwony i Krzysztofa Stolarskich  
1230 90r.urodzin Bolesław Mikijaniec  
1800 ++ rodziców Karol i Eleonora, Alojzy i Agnieszka   
Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 
700  + Władysław Dudar (greg. 15) 
1800  + Stanisław w 7r.ś. i rodzinę z obojga stron  
Wtorek,  16 kwietnia 2013 
700 + Jędraszek Wacława w 2r.ś.  
1800 + Władysław Dudar (greg. 16) 
Środa, 17 kwietnia 2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 17) 
1800  50lecie ślubu Danuty i Ryszarda  
Czwartek, 18 kwietnia 2013 
700 +  
1800 + Władysław Dudar (greg. 18) 
Piątek, 19 kwietnia 2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 19) 
1800 + Konstancja Piwowarczyk  
Sobota, 20 kwietnia  2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 20) 
1800 + Maria Szczech w 3 r. śm. i Ludwika (k) Sobiech 
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obfity połów i częstuje upieczonym pokarmem. Byłoby mi bardzo trudno 

przyjąć jakikolwiek dar od osoby, której się wypierałem albo ją wprost 

zdradziłem. Bardzo trudno jest przyjąć miłość od kogoś, kogo się nieustannie 

rani. Sumienie człowieka pali jak żar, gdy zamiast spodziewanej kary, otrzymuje 

się jeszcze więcej miłości. Właśnie taki jest nasz Bóg w Chrystusie Jezusie. 

Zwyciężający nie tylko śmierć, ale też naszą złość w sposób nieoczekiwany, 

ofiarujący przebaczenie tam, gdzie zawiedliśmy wiele razy i zlekceważyliśmy 

Jego miłość. Powiedzieć, że Jezus jest dobry, to za mało. Powiedzieć, że jest 

wspaniałomyślny, również brzmi skromnie. Ezechiel opisując rydwan obecności 

Boga, widział wewnątrz niego „coś jakby węgle żarzące się, z których 

wystrzeliwały błyskawice blasku”. Błyskawice przebaczenia, a nie gniewu. Co 

działo się w sercu Piotra, który stał nad węglami rozżarzonymi i wpatrywał się 

w rozpalone źrenice Jezusa? Zapewne płonęła w nim wdzięczność oraz wstyd.  

 

Święci znani… i nie znani 

Bł. Maria od Wcielenia 
Barbara Avrillot urodziła się 1 lutego 1566 r. w 
rodzinie wyższej burżuazji w Paryżu. Oddano ją na 
wychowanie do klarysek, u których odkryła swoje 
powołanie do życia zakonnego; powołania tego nie 
zmieniło całe jej późniejsze życie. Z posłuszeństwa 
wyszła za mąż za Piotra Acarie, zamożnego i wysoko 
postawionego człowieka, a przy tym płomiennego 
chrześcijanina. Urodziła mu sześcioro dzieci. Była 
wzorową żoną i matką. Piotr Acarie był jednym z 
najbardziej lojalnych członków Ligi Katolickiej, która 
po śmierci Henryka III sprzeciwiała się próbom 
objęcia francuskiego tronu przez hugenockiego 
księcia Henryka z Nawarry. Razem z piętnastoma 
innymi osobami Piotr zorganizował akcję oporu w 
Paryżu. Bezlitosny głód, który towarzyszył oblężeniu miasta, dał madame Acarie 
okazję do pokazania jej hojności. Po rozwiązaniu Ligi na skutek rezygnacji Henryka 
IV, Piotr musiał opuścić Paryż. Jego żona pozostała jednak w mieście, aby móc 

zatroszczyć się o fortunę ich dzieci, zabezpieczoną wcześniej przez jej męża. W 
dodatku była doświadczana fizycznym cierpieniem po upadku z konia; bardzo 
wymagająca rehabilitacja upośledziła ją do końca życia. U progu siedemnastego 
wieku madame Acarie słynęła ze swej prawości, nadprzyrodzonych darów i 
ogromnej hojności wobec ubogich i chorych w szpitalach. Do jej posiadłości 
przybywały największe postaci ówczesnego Paryża, m.in. św. Wincenty a Paulo i 
św. Franciszek Salezy, który był jej kierownikiem duchowym przez pół roku. Pod 
wpływem pism św. Teresy, a potem jej wizji, madame Acarie odkryła wezwanie do 
ufundowania karmelitańskich klasztorów we Francji. W 1602 r. powołała do życia - 
wraz z innymi zamożnymi damami - pierwszy klasztor w Paryżu, na Rue St. Jacques. 
W lipcu 1602 r. podjęła decyzję o założeniu zreformowanego Karmelu we Francji. 
Dzięki poparciu biskupa Genewy, w 1603 r. otrzymała na to zgodę papieża 
Klemensa VIII. Do pierwszego klasztoru sprowadzono karmelitów z Hiszpanii. 
Dzieło bardzo szybko rozszerzało się; w ciągu kolejnych 15 lat powstało jeszcze 13 
innych fundacji. Po śmierci męża w 1613 r., wstąpiła do klasztoru w Amiens, stając 
się w nim zwykłą siostrą i przyjmując imię Marii od Wcielenia. Jedna z jej córek 
była subprzeoryszą tego klasztoru. W 1615 r. złożyła profesję. Rok później decyzją 
przełożonych została wysłana do klasztoru w Pontoise, gdzie zmarła w kwietniu 
1618 r. Beatyfikowana została 24 kwietnia 1791 r. 

HUMOR 
W kościele, klęcząc przed ołtarzem, modlą się matka z chłopcem. 

Maluch bacznie przygląda się tabernakulum, potem wiecznej lampce 

a następnie pyta się mamy: 

- Mamo! A wstajemy jak będzie zielone? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – III Niedziela Wielkanocna 
 

1. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Modlitw o Po-

wołania rozpoczynające Kwartalne Dni Modlitw o Uproszenie 

Powołań. 

2. Dziś oraz w przyszłym tygodniu na placu przed Katedrą św. Mi-

kołaja o godzinie 1530 Neokatechumenat organizuje ewangeli-

zację „Misja na placach”. 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu w kwocie 

1548 zł. 
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